
 
 

 

PETIT TOUR 

CÂNIONS RS 
Fortaleza e Itaimbezinho 

De 8 a 11 dezembro 2020 
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TRIPS DE FINAL DE ANO 

Após um ano de “hibernação” voltaremos à estrada em novo 
formato adequado ao momento atual. 
 
Nossos Petit Tours deste final de ano serão em pequenos grupos de 
até 15 pessoas, com acompanhamento Trip & Travel, respeitando 
todos os protocolos de segurança. 
 
Os deslocamentos serão realizados em micro-ônibus e utilizando 
hotéis que já seguem todas as precauções de higiene.  
 
Beto Conte & sócias, após 7 meses de deslocamentos limitados, 

fizeram desde outubro pequenas viagens para testar os cuidados e 

serviços neste novo cenário e selecionaram os 3 roteiros abaixo para 

confraternizarmos e nos energizarmos imersos na natureza, história 

e arte – com toda a segurança. 

Escolhemos destinos onde ficaremos a maior parte do tempo em 
locais abertos, como as ruínas das Missões, os cânions dos Aparados 
da Serra e os amplos espaços do Museu de Inhotim.  

 

23 a 26/11  

Petit Tour Missões Jesuíticas dos Guaranis 

04 a 06/12 

Petit Tour Belo Horizonte & Inhotim 

08 a 11/12 

Petit Tour Cânions RS 

Acesse triptravel.com.br e confira os roteiros completos. 

http://www.triptravel.com.br/
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SOBRE O ROTEIRO 

Um roteiro contemplando uma das regiões de maior imponência 

natural do Brasil, com seus paredões de pedra de 150 milhões 

de anos, trilhas e caminhadas em locais de natureza preservada 

e vistas de tirar o fôlego com Florestas de Araucárias e Campos 

de cima da Serra. Visitando os nosso cânions mais emblemáticos: 

Fortaleza e Itaimbezinho. 
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ROTEIRO 

1º DIA | 08/12 (TER) | PORTO ALEGRE / CAMBARÁ DO SUL 

/ CÂNION ITAIMBEZINHO / CAMBARÁ 

Saída às 8h de PORTO ALEGRE e viagem até CAMBARÁ DO SUL. 

Chegada ao final da manhã e acomodação no hotel e almoço 

(livre).   

 

CAMBARÁ ECO HOTEL 
Estrada para o Cânion Itaimbezinho 
Cambará do Sul - RS 
Tel: (54) 3251-1703 / (54) 99705-4555 
www.cambaraecohotel.com.br  

 

 

À tarde visita ao Cânion do Itaimbezinho que fica localizado no 

Parque Nacional de Aparados da Serra. Impressiona pela beleza 

de seus paredões verticais, com até 720 m de profundidade e 6 

km de comprimento. Duas trilhas fáceis pelas bordas permitem 

ver os paredões cobertos por araucárias. Jantar (livre). 

http://www.cambaraecohotel.com.br/
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2º DIA | 09/12 (QUA) | CAMBARÁ DO SUL / CÂNION 

FORTALEZA / CAMBARÁ 

Após o café da manhã visita ao Cânion Fortaleza no Parque 

Nacional da Serra Geral, e a Cachoeira do Tigre Preto, Pedra do 

Segredo, bordas do Cânion. Retorno ao hotel. Almoço (livre). E, 

à tarde, como opcional sugerimos realizar o tour CIRCUITO DAS 

ÁGUAS. Jantar (livre). 
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3º DIA | 10/12 (QUI) | CAMBARÁ DO SUL / SÃO JOSÉ DOS 

AUSENTES / CAMBARÁ 

Após o café da manhã, passeio de dia inteiro a São José dos 

Ausentes para conhecer o Cânion Monte Negro, o Cachoeirão 

dos Rodrigues. Retorno ao hotel no final da tarde. Almoço e 

jantar (livres). 

 

4º DIA | 11/12 (SEX) | CAMBARÁ DO SUL / PORTO ALEGRE 

Manhã livre. Após o almoço (livre), retorno a Porto Alegre. 

Chegada no final da tarde.  
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VALORES por PESSOA 

Parte terrestre  

Compartilhando apto duplo R$ 1.650 

Suplemento apto individual  R$ 575 

 

Forma de pagamento: SOB CONSULTA. 

 

Serviços incluídos: 

• Transporte em micro-ônibus; 

• 3 diárias no Cambará Eco Hotel com café da manhã; 

• Ingresso no Parque dos Aparados da Serra; 

• Acompanhamento Trip & Travel desde Porto Alegre; 

• Guia local. 

Não inclui: 

• Despesas pessoais; 
• Refeições não mencionadas; 
• Nada que não se encontra explicitamente 

mencionadas nos itens incluídos; 
• Seguro-viagem. 
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Observações: 

1) Devido às precárias condições de algumas vias de acesso a 

alguns dos atrativos e em determinadas épocas do ano os 

passeios poderão sob mau tempo ser afetados parcial ou 

integralmente;  

2) A visibilidade dos atrativos pode ficar prejudicada devido aos 

frequentes nevoeiros;  

3) Levar: Roupas leves para caminhada, roupas quentes, 

calçados confortáveis, mochila, boné ou chapéu, protetor solar, 

repelente, capa de chuva, saco de lixo, máquina fotográfica;  

 

CONTATOS E RESERVAS 

Beto:  

Caren:  
Éderson:  

Márcia:  
Maricha:  

Marta: 

(51) 99314-0587 

(51) 99314-0836 
(51) 98115-8390 

(51) 99271-5814 
(51) 99366-7627 

(51) 99314-0611 

Natália:  

Patricia:  
Paula:  

Regina:  
Valéria: 

(51) 98057-5758 

(51) 99843-3632 
(51) 98057-8023 

(51) 99364-1119 
(51) 99354-0449 

 

Trip & Travel | Viagens e Intercâmbios 

Quintino Bocaiuva, 267 | Moinhos de Vento 

moinhos@stb.com.br | (51) 3519-1006 

 

mailto:moinhos@stb.com.br

